ΤΙΜΗ:
ΔΙΚΛΙΝΟ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

690 ΕΥΡΩ
665 ΕΥΡΩ
850 ΕΥΡΩ

ΠΑΙΔΙ 2- 12 χρονών στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες 550 ΕΥΡΩ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα
 1 αποσκευή 32 κιλά και μια χειραποσκευή 10 κιλά
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4****
 Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
 1 δείπνο στο ξενοδοχείο στην Αράχοβα
 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
 Περιήγηση στη Σκιάθο με πούλμαν
 Κρουαζιέρα στη Σκιάθο
 Εισιτήρια καραβιού από Αγιόκαμπο - Γλύφα
 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας
 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
 Φ.Π.Α , διόδια και φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων
 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν
προτεινόμενο ή προαιρετικό
 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική
 Ποτά στο δείπνο στο ξενοδοχείο στην Αράχωβα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή 200 euro για κάθε άτομο μαζί με
φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
ΠΤΗΣΕΙΣ BLUE AIR:
16/8 LCA –ATH OB5161 07.30 – 09.15
22/8 ATH-LCA OB5362 20.45 – 22.30

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΩΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
7 ΜΕΡΕΣ Πέμπτη 16/8-Τετάρτη22/8/2018
ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ – ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ
– ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ – ΣΚΙΑΘΟΣ –ΤΡΙΚΑΛΑ- ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΩΜΟ –
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΛΑΜΙΑ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ –
ΓΡΑΒΙΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Ιάκωβο Χατζηβαρνάβα ( κοινοτάρχης Τρικώμου ) 99604105
 Τάσο Μενοίκου 97903610
 Φώτη Λαδοπούλη ( Λάρνακα) 99547097
 Τουριστικό Γραφείο LEMESIANA Βασιλέως Κωνσταντίνου 27
Λ/σος – 25333471



web: www.lemesianatours.com.cy ,email:
lemesiana@cytanet.com.cy

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΒΟΛΟΣ
Συγκέντρωση των εκδρομέων στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου Χαβούζας και
αναχώρηση για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο
Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για Βόλο.
Πρώτη μας στάση η πρωτεύουσα της Εύβοιας , η Χαλκίδα. Συνεχίζουμε για
Προκόπι όπου θα προσκυνήσουμε το ολόσωμο σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη
του Ρώσσου. Επόμενη μας στάση η Μονή Οσίου Δαβίδ, εδώ όπου βρίσκεται
ο τάφος του γέροντα Τσαλίκη, που μόλις πρόσφατα αγιοποιήθηκε από την
εκκλησία μας. Συνεχίζουμε για τη λουτρόπολη της Αιδηψού και τον
Αγιόκαμπο απ΄όπου θα περάσουμε με καράβι στη Γλύφα για τον τελικό μας
προορισμό τον Βόλο. Εδώ θα παραμείνουμε για 3 βράδια απολαμβάνοντας
τα ουζερί, τα περίφημα τσιπουράδικα και τα ταβερνάκια του παραλιακού
μετώπου της πόλης. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΒΟΛΟΣ
Μετά το πρόγευμα θα ανηφορίσουμε στο πανέμορφο Πήλιο , το βουνό των
Κενταύρων της μυθολογίας. Εδώ όπου σμίγει η μυθολογία, η ιστορία, η
παράδοση και ο πολιτισμός με τις φυσικές ομορφιές. Θα επισκεφθούμε
μερικά από τα σημαντικά χωριά, την Πορταριά , τη Μακρινίτσα που είναι το
γραφικότερο από τα χωριά του Πηλίου, διατηρητέος παραδοσιακός
οικισμός , χαρακτηρίζεται ως το μπαλκόνι του Πηλίου, τα Χάνια με το
χιονοδρομικό κέντρο και το χωριό Κισσός με την εντυπωσιακή εκκλησία της
Αγίας Μαρίνας με τις εξαιρετικές τοιχογραφίες και το σχολείο που δίδαξε ο
Ρήγας Φερραίος. Χρόνος για γεύμα σε παραδοσιακή πηλιορίτικη ταβέρνα.
Επιστροφή στο Βόλο. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο να το αξιοποιήσετε
όπως νομίζετε. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Αχίλλειο απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι
για την κρουαζιέρα μας, απολαμβάνοντας κατά τη διαδρομή τις γραφικές
ακτές της Βόρειας Εύβοιας και της Νότιας πλευράς του Πηλίου. Άφιξη στην
πόλη της Σκιάθου. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεση μας για να
γνωρίσουμε το νησί του Παπαδιαμάντη και να απολαύσουμε τη βόλτα μας
στα γραφικά δρομάκια του. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο καράβι μας
με προορισμό τις Κουκουναριές, τη μεγαλύτερη και ομορφότερη παραλία
της Σκιάθου για να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Όσοι επιθυμούν θα
παραμείνουν στην πόλη και με πούλμαν θα επισκεφθούμε τη Μονή

Ευαγγελίστριας ,θα περιηγηθούμε στο νησί και θα καταλήξουμε στις
Κουκουναριές για να πάρουμε το καράβι της επιστροφής. Κατά την
επιστροφή γίνονται διάφορες εκδηλώσεις που όλοι οι επιβάτες μπορούν να
διασκεδάσουν μέχρι την άφιξη μας στο λιμάνι. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο Βόλο. Χαρείτε τη μαγεία της νυκτερινής ζωής του Βόλου.
Διανυκτέρευση.
4η Μέρα: ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ- ΓΡΕΒΕΝΑ-ΤΡΙΚΩΜΟ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Τρίκαλα.Θα κάνουμε στάση για καφέ και θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το κάστρο και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης
κατά την περιδιάβαση μας στη σημαντικότερη πόλη του Θεσσαλικού
Κάμπου. Συνεχίζουμε για Μετέωρα. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα από τα
Βυζαντινά μοναστήρια που φωλιάζουν για αιώνες στους τεράστιους
βράχους. Ακολούθως θα κατευθυνθούμε μέσω Γρεβενών στο χωριό
Τρίκωμο με το οποίο η κοινότητα μας έχει αδελφοποιήθει. Θα
συναντήσουμε ¨τα αδέλφια μας ¨ και θα ακολουθήσει γλέντι, όπως και στο
παρελθόν στην πλατεία του χωριού. Επιστροφή στην Καλαμπάκα όπου θα
διανυκτερεύσουμε.
5η Μέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΑΜΙΑ –
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΓΡΑΒΙΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ
Πρόγευμα και θα κατευθυνθούμε προς την λίμνη Πλαστήρα, ένα χώρο
μοναδικής ομορφιάς και γραφικότητας . Διασχίζοντας το Θεσσαλικό Κάμπο
θα περάσουμε από Καρδίτσα, Λαμία και θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα του
Γοργοπόταμου που η ανατίναξη της αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της
Αντίστασης κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Συνεχίζοντας θα
επισκεφθούμε την περιοχή της Γραβιάς ,γνωστή από την ιστορική μάχη στο
Χάνι της Γραβιάς. Η διαδρομή θα μας οδηγήσει στους Δελφούς και στη
γραφική Αράχωβα όπου θα διανυκτερεύσουμε. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα
στα γραφικά δρομάκια της. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
6η Μέρα: ΑΡΑΧΩΒΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και άμεση αναχώρηση για Αθήνα , όπου θα φθάσουμε νωρίς το
μεσημέρι. Έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεση σας για τις αγορές σας και για
επισκέψεις στα αξιοθέατα του κέντρου. Το βράδυ για όσους επιθυμούν
προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με μουσική στην Πλάκα.
Διανυκτέρευση.
7η Μέρα:ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Όλος ο χρόνος στη διάθεση σας για να ολοκληρώσετε τις αγορές ή τις
επισκέψεις σας μέχρι αργά το απόγευμα που θα αναχωρήσουμε για το

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για το ταξίδι της επιστροφής απολαμβάνοντας
ακόμη μια φορά τις ομορφιές της Ελλάδας.

